
 

 

Referat af Intergruppemøde i Odense på Hunderupvej 45 den 09.02.2013 kl. 14:30-16:30 

 

 

 
 

Deltagere: Niels V.(mødeleder), Trine(ordstyrer og kasserer), Gerda, Kirsten, Kurt, Sven, Uffe, 

Hans Henrik, Harald, Sebastian og Poul B. (referent) 

 

Referat med henvisning til mødets dagsorden: 

 

Ad. 1: Velkomst ved Niels V. 

Niels læste formålserklæringen og Intergruppens formål op. Han orienterede endvidere kort 

om Intergruppens tilblivelse, historie og formål. Der arbejdes p.t. på at få økonomien til at 

hænge sammen med aktiviteterne. Der er også fokus på sammenhængen mellem udvalgene 

og kommunikationen mellem udvalgene og Intergruppen. 

Niels meddelte endelig, at der var afbud fra repræsentanter fra to af udvalgene. 

 

Ad. 2: Valg af mødeleder (NielsV.), ordstyrer (Trine) og referent (Poul B.). 

 

Ad. 3: Referat fra sidste møde den 10.11.2012: Godkendt (Referatet er på www.AA-Syd.dk) 

 

Ad. 4: Præsentationsrunde (i forhold til grupper, AA-service og service i forhold til Intergrupper).  

 

Ad.5: Redegørelser fra igangværende aktiviteter/udvalg: 
 

 Åben information: Kurt redegjorde for status i Åben Info og fortalte, at de nuværende 

økonomiske midler til dækning af annoncering i Ugeavisen er opbrugt. En af årsagerne 

hertil skal evt. findes i, at der på Hunnerupvej 45 ikke har haft huslejefri måned længe, og 

Åben Information har således ikke fået den sædvanlige finansiering herfra. Det blev oplyst, 

at Åben Information er for alle der ønsker information om AA. Siden nytår har der været 4 

besøg. 

Åben information har dagsordner og referater på www.AA-Syd.dk. 

 

 Sygehusudvalget: (Wickie, Sven, Kirsten M. og Dorrit). Sven redegjorde for, at der fortsat 

er ugentligt supplering af materiale på stederne på OUH. Det blev i den forbindelse 

bemærket, at Sven p.t. er alene om opgaven, og at der (måske på grund af ombygning) ikke 

har været den store interesse for AA-materialet. Kirsten oplyste, at ”Alkoholudvalget” på 

afd. S ikke har ”glemt” os, og hun oplyste endvidere, at der er kommet ny ledelse på afd. S. 

Det blev understreget, at AA materiale alene bliver opsat på de steder på OUH, hvor 

ledelsen er indforstået med det. 

Intergruppen i Kolding har efter det oplyste, sendt mail til Region Syd vedr. mulighederne 

for en regional indsats på sygehusområdet. 

  

 Ambulatorieudvalget: (Kurt, Harald og Poul B.). Harald fortalte, at vi én gang om ugen 

møder op og supplerer med AA foldere, mødelister og etiket om Åben Info på anvist sted. 

Der er en positiv interesse overfor AA materialet blandt Ambulatoriets ansatte. Poul B. 
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oplyste supplerende, at der i en mail til ambulatoriets leder er anmodet om mulighederne 

for et evalueringsmøde. Der er dog ikke kommet svar på anmodningen. 

 

 KK-udvalget - Kirkens Korshærs varmestuer og herberg (Trine, Chris, Henrik N., Uffe, 

Hans Henrik og Niels V.) 

Niels V. redegjorde for, at der som hovedregel er 3 personer med materiale tilstede kl. 13 på 

visse hverdage på dagvarmestuerne  i Nørregade og Pantheonsgade, hvor der kommer 

omkring 50 brugere. Der er ikke den store efterspørgsel efter AA-materialet, men udvalget 

lægger vægt på en vedholdende indsats. Niels efterlyste personer, der vil gå med ind i 

arbejdet på de 2 steder.  

Herberget i Benediksgade bliver besøgt af 2 fra udvalget en gang om ugen. Trine oplyste 

afslutningsvis, at udvalget mødes ca. hver 6. uge, næste gang onsdag d. 6/3 kl. 20, lige efter 

AA-mødet kl. 19 i Nørregade. Interesserede i gruppens arbejde kan komme til udvalgets 

møde, eller henvende sig til gruppens medlemmer, eller på gruppens mail: 

odaaserv0101@gmail.com 

 

Ad. 6: Økonomiredegørelse ved kasserer: (Trine)  

Trine fremlagde den økonomiske status (se bilag), og hun supplerede med information om 

opbygningen af intergruppekontoen.  

Intergruppen går nu ind i sit 3 år, og det er nu muligt at blive mere præcis på, hvad der er 

behov for, af personer og penge, som kan udmønte sig i niveauet af aktiviteter. Som det 

fremgår af regnskabet er udgifterne i udvalgene primært gået til brochure og andet trykt 

materiale. 

Antallet af personer i udvalgene sikrer stabilitet og vedholdenhed. 

Udvalgene har deres egen økonomi, bevilget på intergruppemøderne, og øremærket på 

Intergruppekontoen. Udvalgene kunne i princippet lige så godt have deres egen 

”cigarkasse”, men p.t. opbevares de som øremærket på Intergruppekontoen.  

Der har kun været få bevægelser siden sidste møde, og ikke øremærket kassebeholdning er 

p.t. på 263 kr.  

Interrådet har indtil nu afholdt udgifterne til papirudgaven af dagorden og referater af egen 

lomme, men for også her at afspejle aktiviteter/penge til faktiske forhold (som nævnt under 

velkomsten), er trykkeudgifter til dagsorden og referat for første gang beløbssat, og trukket 

fra Intergruppens reserve. Dette blev godkendt på mødet.  

På mødet fremkom der ikke anmodninger fra nogen af udvalgene om yderligere bevilling.  

Der var endelig enighed om at ”øremærke” 50 kr. til fortæring på Intergruppens møder. 

Udgiften vil blive afholdt af indkomne hattepenge ved selve intergruppemødet, sammen 

med kaffepenge til den gruppe, hvor mødet afholdes. 

På sidste møde indtrådte Lissie som revisor, men har meddelt, at hun ikke ønsker at 

fortsætte. Trine gav udtryk for, at hun har været glad for samarbejdet med Lissie. Poul har 

givet tilsagn om evt. hjælp indtil der er fundet en ny revisor. 

 

Ad. 7:  Konkrete drøftelser af mulighederne for temadebatter på Intergruppens fremtidige 

møder. 

Niels V. indledte med et kort oplæg, der i hovedsagen omhandlede mulighederne for på de 

ordinære møder i Intergruppen at ”afkorte” komminikationen/rapporteringen fra de enkelte 

udvalg til ca. en time, og således skabe rum til ca. en times temadebat. Niels foreslog vi evt. 

kunne invitere udefra kommende oplægsholdere, der f.eks. på et kvarters tid kunne virke 

som inspiration til debatten. Som konkrete eksempler nævnte han emner som ”Hvad er en 

sponsor” og Telefonvagtens tilblivelse og betydning. Temadebatterne kunne eksempelvis i 

denne form blive afholdt et par gange om året. 
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Der blev på baggrund af oplægget udtrykt stor velvilje overfor ideen om temadebatter, og 

flere gav udtryk for, at det i givet fald formentlig ville få flere til at deltage og interessere 

sig for møderne i Intergruppen. Samtidig var der dog en opfattelse af, at denne form let 

kunne blive en sammenblanding af reelle møder i Intergruppen og den ”konferenceform”, 

som den bl.a. praktiseres i Kolding. 

På baggrund af debatten var der enighed om, at Interrådet udarbejder et konkret oplæg til 

beslutning på næste møde i Intergruppen. 

 

Ad. 8:   Eventuelt 
Sven opfordrede til et møde med Rådmanden for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 

Der blev endvidere udtrykt ønske om, at Åben Info indgår på lige for med øvrige udvalg i 

regi af Intergruppen i Odense. 

 

Ad. 9: Næste møde 

    Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14:30-16:30. Sted oplyses senere. 

           Forslag til dagsordenpunkter på mailadressen til næste møde senest den 15. april 2013 

 

 

Ad. 10: Afslutning med ”ansvarlighed” og Sindsrobønnen 

 

 

Med venlig hilsen 

Intergrupperådet (Trine, Niels, Gerda og Poul B.) 

Kontakt til og information om 

Intergruppe Odense 

kan fås på AA-Syds hjemmeside: www.aa-syd.dk 

Mail til gruppen: aainraad.od@gmail.com 
Intergruppe Odenses formål: Intergruppe Odense er et forum, hvor AAèr kan mødes og udveksle     
erfaringer mellem AA grupperne i Odense samt nedsætte udvalg, der tjener fællesskabet i Odense.  
Det primære formål med Intergruppen i Odense er, at støtte AA grupperne i Odense til at bringe 
budskabet videre til alkoholikeren som stadig lider.  

BILAG (se vedlagte side) 
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